
Utbildning av läkare i försäk-
ringsmedicin. Försäkringsläkarna
blir ett hundratal fler. Och sjuk-
frånvaron ska tas upp i företa-
gens årsredovisningar. Det är 
några av regeringens förslag till
åtgärder mot ohälsan.

❙ ❙ Kampen mot ohälsan är en av de vik-
tigaste uppgifterna den kommande man-
datperioden, enligt regeringen. Sjuk-
frånvaron ska år 2008 vara hälften så
stor som 2002.

Regeringen tror inte att ytterligare
analyser gör orsakerna till den ökade
ohälsan tydligare. I stället måste åtgär-
derna utformas »under viss osäkerhet«
och fortlöpande omprövas. Arbetsmark-
nadsparterna sägs ha ett betydande an-
svar och trepartssamtalen förväntas lan-
da i en gemensam handlingsplan.

Den offentliga sektorn, som har den
högsta sjukfrånvaron, ska bli en möns-
terarbetsplats. Där ska personaltätheten
öka och arbetsvillkoren förbättras.

I budgetpropositionen varslas om en

rad åtgärder som regeringen kommer att
föreslå med utgångspunkt i förra årets
11-punktsprogram. Här är några:

Försäkringsläkarna ska arbeta mer
aktivt med de intygsskrivande läkarna.
Regeringen bedömer att försäkringskas-
sorna kommer att behöva en kraftig för-
stärkning med ytterligare omkring 100
försäkringsläkare på halvtid.

Utgångspunkten vid sjukskrivning
ska bli att sjukskrivningen är partiell, det
vill säga att den anställde arbetar i den
utsträckning det är möjligt. Detta kräver
ändring i lagen om allmän försäkring.
Proposition kommer i januari.

Utbildning i försäkringsmedicin
Två utbildningar i försäkringsmedicin
för intygsskrivande läkare ska starta vå-
ren 2003, en mer allmänt utformad och
en påbyggnadsutbildning, förmodligen i
Riksförsäkringsverkets regi. Det förut-
sätter också att riksdagen beslutar om
anslag på uppskattningsvis 20–40 miljo-
ner kronor per år.

Det kan också bli fråga om att införa

någon form av tillsyn över försäkrings-
läkarnas arbete. Detaljerat förslag finns
ännu inte.

Alla arbetsgivare, såväl privata som
offentliga, med över tio anställda, före-
slås från och med juli 2003 bli skyldiga
att redovisa de anställdas sjukfrånvaro i
årsredovisningen. Tanken är att arbets-
givarna ska motiveras att vidta åtgärder
för att minska frånvaron. Proposition är
redan lagd i riksdagen.

Likaså ska arbetsgivarnas rehabilite-
ringsutredningar göras obligatoriska
och även kunna förklara varför den sjuk-
skrivne inte kunnat få arbetsuppgifter
anpassade till arbetsförmågan.

Satsning på företagshälsovård
Regeringen vill att riksdagen under
2003 anslår 15 miljoner kronor till ut-
bildning av personal inom företagshäl-
sovården. Man planerar dessutom att ut-
reda huvudmannaskapet för utbildning-
en inom företagshälsovården samt möj-
ligheterna till obligatorisk certifiering av
företagshälsovården.

Men att som utredaren Jan Rydh fö-
reslog göra själva företagshälsovården
obligatorisk är efter motstånd från
många remissinstanser inte aktuellt.

Som Läkartidningen tidigare berättat
ska en andra läkare bedöma sjukskriv-
ning då arbetsgivarens underlag är under-
måligt och sjukskrivning pågår längre än
åtta veckor. Denna andra läkare ska ha
särskild utbildning i försäkringsmedicin.
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Aktuellt och reportage

Fler försäkringsläkare 
föreslås i nya budgeten

Samarbete bättre än kontroll
❙ ❙ Läkarförbundet är positivt till de fles-
ta av förslagen mot ohälsa som redovisas
i artikeln ovan. Men företagshälsovår-
den borde bli obligatorisk och försäk-
ringsläkarna inte kontrollera övriga lä-
kare utan samarbeta med dem.

– Det är väldigt bra om försäkringslä-
karna kan arbeta mer aktivt och bli stöd
och hjälp för de intygsskrivande läkarna.
Och det är bra att försäkringskassorna
ska arbeta mer med rehabilitering och
kvalitet och att de förstärks med perso-
nal, säger Eva Nilsson Bågenholm,
andre vice ordförande i Läkarförbundet.

Däremot är förbundet emot att en
andra läkare ska bedöma sjukskrivning
efter åtta veckor.

– Det kan vara bra med en avstäm-
ning efter åtta veckor men i stället för att
en andra läkare ifrågasätter den in-
tygsskrivande läkaren skulle vi föredra
att alla berörda parter funderar över hur
den sjukskrivne kan rehabiliteras.

Förbundet vänder sig också emot att
medel läggs på en särskild påbygg-
nadsutbildning i försäkringsmedicin för
dessa läkare som ska granska intygen i
en andra omgång. Däremot kanske en
påbyggnadsutbildning behövs för de lä-
kare som har många sjukskrivningar.

– Och det är
väldigt bra med en
allmänt utformad
utbildning till
många läkare. En
kontinuerlig kom-
petensutveckling
i intygsskrivande
behövs.

En framtida
tillsyn över för-
säkringsläkare har
förbundet inget
emot, eftersom
tanken är att för-
säkringsläkarna ska bli mer involverade i
rehabiliteringen. Inte heller har man nå-
got att invända mot att sjukskrivningen i
första hand blir partiell.

– Det är jättebra. Att uppgifter om
sjukfrånvaro och skyldighet att lämna
rehabiliteringsunderlag blir obligato-
riskt är också bra.

– Men det är synd att regeringen inte
vågat föreslå att också företagshälsovår-
den blir obligatorisk. Då skulle företa-
gen bli tvungna att satsa mer på den, sä-
ger Eva Nilsson Bågenholm.

Elisabet Ohlin

»Magert tillskott till sjukvården«
❙ ❙ Budgetpropositionen ger inte tillräck-
liga medel till hälso- och sjukvården, an-
ser Landstingsförbundet. Att regeringen
säger sig tillföra vården 4,25 miljarder är
missvisande, anser Stefan Ackerby,
chefsekonom på Landstingsförbundet.

Större delen av dessa medel är redan
beslutade tillgänglighetspengar och me-
del beslutade inom ramen för den natio-
nella handlingsplanen. Det nya tillskot-
tet är då bara en miljard, enligt Stefan
Ackerby.

– Det är ett ganska magert tillskott
med hänsyn till de krav som ställs på
kortare vårdköer och vårdgaranti och
med tanke på att landstingssektorns un-
derskott i år beräknas till 7 miljarder, sä-
ger Stefan Ackerby. (LT)

Eva Nilsson
Bågenholm.
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